
AFHAALMENU

OERBROOD BELEGD MET
Kaas                             
Ham                            
Old Amsterdam 

5,50
5,50
6,50

Gezond  
Rijkelijk belegd met slagers achterham, jonge 
kaas, komkommer, bladsla, tomaat en een eitje.

7,95

Carpaccio
Dun gesneden van ossenhaas, pesto, 
Parmezaan en truffelmayonaise.    

7,95

Gerookte Zalm
Roomkaas, gerookte Noorse zalm, bladsla, 
komkommer en een eitje.

7,95

Filet American
Klassieker met filet american, rode ui, een eitje 
en huisgemaakte truffelmayonaise.

7,95

SALADES
Salade Warme Kip
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, kruidig gebakken kipreepjes, 
champignons, paprika en honingmosterd-dressing.

10,95

Salade Carpaccio
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, huisgemarineerde carpaccio, truffelmayo 
en Parmezaan.

10,95

Salade Serranoham
Bladsalade geserveerd met verse feta 
kaas, olijven, noten, serranoham 
en balsamico dressing.

10,95

LUNCH WARM
Kroketten
Oerbrood belegd met 2 traditionele rundvlees 
kroketten van kroketterij ‘de Bourgondiër’. 

5,95

Warme Kip
Heerlijk kruidig gebakken kipreepjes, 
champignons, paprika, rode ui 
en honingmosterd-dressing.

8,25

Beenham & Brie
Oerbrood belegd met slagers beenham, 
gegratineerd met brie en smaakvolle 
honingmosterd-dressing.    .

8,25

Tussen 12:00 uur en 15.00 uur

Afhalen van donderdag t/m zondag
Bestellen kan telefonisch via 0541 296 186

HOOFDGERECHTEN

Onze gerechten worden geserveerd met friet, groente en salade.

LUNCH DINER

KIDS
Mini Frikandelletjes 
Met oerfriet.

5,50

Bitterballetjes
Met oerfriet.

5,50

Vissticks
Met oerfriet.

5,50

Poffertjes 5,50

Tussen 15:30 uur en 20.00 uur

VALENTIJNSBOX
Wie verwen jij op Valentijnsdag van onze 
culinaire liefdesverklaring? 
Bestel ons 4-gangendiner via 
info@grandcafedewal.nl 
of 0541 296 186.

€65,- voor twee personen

Kip-Kado’tje 
Gebakken kipfilet gegaard in goed 
gevulde stroganoffsaus.

Verse Vangst
Gebakken winterkabeljauw met een 
romige saus van spinazie en chorizo.

15,50

Spareribs
Huisgemarineerd naar eigen recept. 
Om je vingers bij af te likken!

15,50

Vega-Verrassing   
Wisselend vegetarisch gerecht met 
verse ingrediënten van het seizoen.                                                           

15,50

Italiaans Haasje
Varkenshaas gewikkeld in serranoham 
met tomaatjes en peperroomsaus.

15,50

15,50

Schni- Schna- Schnitzel 
Heerlijke schnitzel met gebakken ui, 
bacon, champignons en een eitje.

15,50

Stefan’s Stoof 
Winters stoofpotje van rund en 
groente. Langzaam gegaard in bruin bier.

15,50

Goulashsoep
Huisgemaakt met verse ingrediënten.

4,90



LEKKER BIJ DE BORREL

SMULBOX
Goedgevulde smulbox met plukbrood

sausjes, variatie van kaas & worst, gevulde wrap, 
nootjes, olijven, gehaktballetje en proeverij van 

Italiaanse ham.

Tip: fles huiswijn € 12,50 of fles 
speciaalbier € 2,50.

Minimaal 1 dag van te voren bestellen.

Prijs per box €25,-

CARPACCIO XL
Een groot portie om te delen met 

twee personen.

Tip: fles huiswijn € 12,50 of fles
speciaalbier€ 2,50.

Gelieve vóór 16.00 uur bestellen.

Prijs: €19,50

NACHO’S XL
Een groot portie om te delen. 

Thuis alleen nog even in de oven.

Tip: fles huiswijn € 12,50 of fles
speciaalbier € 2,50.

Prijs: €12,50,-

AFHAALMENU
Afhalen van donderdag t/m zondag
Bestellen kan telefonisch via 0541 296 186

LUXE LUNCHBOX
Luxe broodjes; divers, royaal en hartig. 

Met roerei met spekjes, huisgemaakt soepje, 
Twentse melk en geperste jus d’orange. 

Eventueel uit te breiden met 
piccolo prosecco of een fles  speciaalbier.

Prijs: €29,95 (voor twee personen)


